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Armandinho...

Estamos Tratando aqui de Política
O Montanhista apolítico
O pior montanhista é o montanhista apolítico.
Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos
políticos. Ele não sabe o custo de limpar uma pichação, de
negociar ACESSO, de engajar a galera para TRABALHOS
VOLUNTÁRIOS, ignora o direito de outros públicos de
usuários dos parques, e que a fruição do esporte depende
das decisões políticas.
O montanhista apolítico é tão prego, que se orgulha e
estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o
mané que, da sua ignorância política, nasce a falta de
liberdade, a violação dos direitos humanos, os PARQUES
FORTALEZAS, e o pior de todos os bandidos, que é o
GESTOR PÚBLICO, que com ou sem mandato eletivo, se
julga superior à SOBERANIA POPULAR.
Canionista Anônimo, em momento inspirado.

Política – de pólis, de público, o que é de
todos.
• Política pública de proteção
ambiental, política pública de
ciência, política pública de direito
à terra, políticas públicas de
Turismo, política pública de
Lazer.
• Política: É um campo de disputa
de visões de mundo, de
interesses (legítimos, ilegítimos,
privados, coletivos, sujeita às
histórias de vida, etc).

Eu só queria desfrutar o Parque...
• Lei  Não há um 11º Mandamento! É feita por homens, para
os homens.
• Lei como “Contrato social”, que permite a coexistência.
• A Lei é um retrato das relações históricas do momento em
que é feita.

Conselhos: Gestores ou Consultivos?
• Lei do SNUC (Lei 9985 de 2000):
• A) Consultivo  implica em como opera, ie. Não delibera sobre a
gestão direta, mas pode
deliberar sobre posicionamentos.
• B) Gestor  implica em finalidade. Conselhos Consultivos e
Deliberativos são conselhos gestores
(Gestão Participativa do SNUC, MMA, 2004, pg. 19).
• Gestão Participativa  que se firma no âmbito do MMA com a
criação do CONAMA (LEI 6938 DE 1981), anterior à constituição
de 1988.

Disputando o conceito de
Consultivo do Séc. XVII
• São instâncias de democracia participativa,
cujas finalidades são permitir o controle social
sobre a governança e a gestão.
• Fornecem equilíbrio à gestão institucional.

Democracia e Justiça
• A vontade da maioria, centrada no voto?
• Prestígio/força e igualdade (PNLP).
• Deliberação por voto e deliberação por consenso.
• Consenso.
• Implica em entender dos problemas alheios, se
dedicar e se posicionar sobre eles.
• Solidariedade política (ex. São Roque).
• Independência e legitimidade.

Desafios À Participação

Descrença no diálogo

Comunidade

Conselhos... se fosse bom, vendia!
• Nós tendemos a ser parte frágil no jogo oligárquico.
• Eleição  Comissão Eleitoral Sempre.
• Paridade público e privada.
• Composição: Setores (Alerta!)Atender ao SNUC nos objetivos da
categoria.
• Chamamento ao Conselho e viés: Normalmente, representantes de
entes públicos representam as instituições sem mandato institucional
válido! Vantagens, desvantagens e imperativo democrático.

Conselhos..., se fosse fácil...
• Regimento: Investir em regimento do CG, que empodere o conselho, que
deixe as regras claras, que não incorpore o “jurisdiquês”, que seja
construído coletivamente e que a construção sirva à internalização do
mesmo. Para mutos ser´ao primeiro contato com a legislação.
• ATAS são importantíssimas! (exs.).
• Importância de correção das ATAS para conformar a cultura de
divergência tranquila.
• Quórum e saída da assembleia (exs. Negativos das Universidades).
• CT e GTs. O que são?
• Câmara Técnica ou Temática?
• Possibilidades no processo de CT e GT.

Conselhos...emancipatórios
• Marco legal é necessário, mas não suficiente.
• Cultura de diálogo e mediação.
• Indicadores de avaliação (ruins: Nº e quórum)
sob revisão (de quem?!).
• Consequências do processo deliberativo na
inflação de representação, qualidade de debate.
• Conselho como centro promotor de participação
extra-conselho.
• Importância da qualidade do registro das ATAs.

Conselhos...negociação x diálogo
• Negociação Disputa = alguém perde, alguém
ganha!
• Diálogo  compreensão mútua, boa vontade,
empatia  Trata-se de construir um mundo
novo!
• A ciência, não oferece o caminho!
• Isto implica em identificar o papel da ciência e
seus interlocutores, em uma sociedade livre,
onde haja direito a pluralidade de saberes.

Políticas de Lazer
• Marco legal frágil.
• O direito ao Lazer e a obrigação do estado em promove-lo estão na
constituição (1988) e na Declaração Universal dos Direitos do Domem
(1948) (art.24).
• Pq? É tão importante assim?
• Redução gradativa do lazer nos marcos legais.
• Afastamento desta política dos Parques. Exatamente o contrário do
caso dos EUA.

Obrigado!
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Prevaricação? Vazio Institucional.
• ZH, 26/4/2014
O vazio institucional é outro ponto marcante no discurso do
general, que se vale da dura que levou de um caboclo
quando comandava o 1º Batalhão de Infantaria de Selva
para ilustrar seu relato: "muito bonito, coronel, o Exército
vem aqui com o Ibama para ver se eu faço pesca predatória
e apreende a minha rede, vem aqui a Receita ver se eu
vendo peixe sem nota e me multa.

Agora, para colocar posto de saúde, ninguém aparece,
alguém para colocar uma escolinha não aparece, alguém
para transportar minha produção, não aparece".

General Villas Boas, Cmdte. COTER.

— Eu fiquei extremamente envergonhado, porque me dei
conta que estava sendo a mão do Estado que chega para
reprimir, sem que chegue antes a mão do Estado para
apoiar, fomentar, desenvolver — reconhece o general.

